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/  עורך־הדין אמר לר,״ ״■ /
 נכחו שישוב הזוג התל־אביבי.

 לנו תשיג ״רק עפעף. הניד לא
 אמרו. לכל,״ מוכנים ואנו ילד,

ה כמחצית לפני היה הדבר
הק הירושלמי הקבלן שנה.
 ו- ,70 לגיל המתקרב שיש,

 כבר עברה היא שגם רעיתו,
 היו החמישים, שנות את מזמן

 בנם את איבדו הם נואשים.
ומ במלחמת־יום־כיפור, יחידם

 להשיג הדרכים בכל ניסו אז
 לא במדינת־ישראל אך בן.
ילד. לאמץ סיכוי כל להם היה

 הם בישראל דיני־האימוץ
התי ומיספר ביותר, קשוחים

 הוא לאימוץ המוצעים נוקות
 העוברים זוגות גם מאוד. קטן
 הנדרשים הקריטריונים כל את

 לפעמים מחכים החוק, על־ידי
מקב שהם י עד ושנים חודשים

וזו הקבלן לאימוץ. ילד לים
 לאימוץ כשירים היו לא גתו

ה גילם בגלל החוק על־פי
גבוה.

הופ תינוק המחפשים זוגות
 עד־כדי־ נואשים לפעמים כים
צע לעשות מוכנים שהם כך,
לה כדי ומסוכנים חריגים דים
 לפעם מפעם מבוקשם. את שיג

 מודעה בעיתונות מתפרסמת
 שבה ילד״. לנו ״עשי מסוג

ל שתיכנס צעירה, מבוקשת
 לזוג ילדה את ותמכור הריון

 ביותר גבוהים סכומים המאמץ.
 המסכימות לנערות מוצעים
ל משול והדבר כזו. לעיסקה

 אינו איש חתול־בשק. קניית
 אם. שייוולד, התינוק כי מבטיח
 בריא נורמלי, יהיה ייוולד,
 שבו מיקרה על וידוע וחסון.

 מונגלו־ ילד ל״מוכרת״ נולד
 כי היא נוספת סכנה אידי.

 של בידיה נתונים המאמצים
 לחזור״בה יכולה היא האם.

תבי נגדם להגיש מהבטחתה,
 או אותם ולרדוף• שונות, עות

כספים. מהם לסחוט
 היפשו אלה לסיכונים ערים
 כדי אחרת דרך וזוגתו הקבלן
 גם הם תינוק. לעצמם להשיג

ש זכר, בן זה יהיה כי רצו
העת. בבוא רכושם את יירש

 ידיד, דרך להם באה הישועה
או הפנה אשר המפד״ל, פעיל

 עו־ תל-אביבי. לעורך־דין תם
תי בקניית התמחה זה רך־דין
 דרום־אמריקה מארצות נוקות
 שכר־ נואשים. מאמצים עבור

מ יותר הוא שלו הטירחה
 ישראליות, לירות ורבע מיליון

 כל ־כמובן, נוספות, ועל־כך
 הטיסות קניית־הילד, הוצאות

בחו״ל. המשפטיים וההסדרים
נמ בחיפוש החל עורך־הדין

 לא דרום־אמריקה. ביבשת רץ
 הגזע בן תינוק למצוא קל היה

 אמו ואשר מתאים, בגיל הלבן
 אבל לאימוץ. אותו תמסור
 הדבר. הסתדר סוף־סוף השבוע

 של שליחיו מצאו בפראגוואי
מו שהיתה צעירה; עורך־הדין

 לאימוץ בנה את למסור כנה
 הדבר מתאים. סכום תמורת

 והשניים ואשתו, לקבלן נמסר
להש כדי לפראגוויי מיד יצאו
 את לאמץ העיסקה, את לים

ליש ולהביאו חוקית, התינוק
ראל.

חמו הגבלות אין בפראגוואי
 בישראל, כמו אימוץ על רות
 לאמץ המבקשים יכולים ושם
 מאחר חוקי. באופן התינוק את

 אין כדין, שם נעשה שהדבר
ביש עבירה כל גם עובר הזוג

ראל.
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בחוץ־לארץ מודעות־אימוץ
משלמים והישראלים עזב האבא

 שנותרה היחידה הבעייה
 אמו אם התינוק. של דתו היא

יצט היהודית, לדת בת אינה
ש וכיוון להתגייר. התינוק רך
 יכול שאינו תינוק מגיירים אין

 בנידון, דעתו את להביע עדיין
 בגיל זאת לעשות צורך יהיה

 לילד ייוודע ואז יותר. מאוחר
 האימוץ. סיפור וכל מוצאו,

 בישראל החוק שלפי כיוון אך
 אותה בן רק לאמץ אפשר

 הקבלן יוכלו אם ספק דת,
 לפני בישראל לאמצו וזוגתו
גיורו.
 לבן שהשתוקק אחר, זוג

 לאמץ החליט ללדת, זכה ולא
 דרום- ביבשת תינוק הוא גם

נו שהבעל כיוון אך אמריקה.
 לעיתים־קרו- עסקיו לרגל סע

לעז נזקקו לא זו, ליבשת בות
ב מצא הבעל עורד־הדין. רת

 המתאימה, הנערה את עצמו
 וערך מתקדם, בהריון שהיתר,

הת כאשר עימה. העיסקה את

 המשוער, הלידה מועד קרב
 לאותה מישראל האשד, באה
 הנערה עמדה וכאשר ארץ,

 הישראלית . לה נתנה ללדת,
בבית נולד והילד דרכונה, את

כב רשום הוא כאשר ר,חולים
 נולד אשר הישראלית של נה
 את עזבה כאשר בניכר. ■לה

 והמפואר, הפרטי בית־החולים
״ל התינוק את הנערה מסרה
מחייהם. ויצאה אמו״

 הלידה מועד אחרי שבועיים
 ואיתם לארץ בני־הזוג חזרו
 בחוץ- להם שנולד הקטן, בנם

ב סיכון כל היה לא לארץ.
חיי אינה שאשה כיוון דבר,

 בפני הריונה על להצהיר בת
 צעדים וכל רשמי, מוסד כל

 ממנה נדרשים אינם פורמליים
 נחסך זו בדרך הלידה. עד

 האימוץ עניין כל מבני־הזוג
בע וכמובן הילד. של והגיור

 ופרוצדורליות נפשיות יות
כי לשער יש כי אם שונות.

 הילד ולידת הדרכון החלפת
 עבירות הן זר בשם ורישומו

ביש גם ואולי הלידה, בארץ
ראל.

באי רע כל אין לכאורה,
ואח בריא זוג על־ידי ילד מוץ
 במקומות לילד. המשתוקק ראי

 נמצאים שבהם בעולם, שונים
 איום, במצב מלחמות יתומי

 שפע בארצות מאנשים מבקשים
 ויצילו אלה ילדים יאמצו כי
 בארצות־הברית חייהם. את

 מווייטנאם, ילדים לאמץ הרבו
 כי יתכן מתימן. ואף קמבודיה

 נחלץ מפראגוואי התינוק גם
 לבית וזכה נוראים, עוני מחיי

 נעשה הדבר אולם ואוהב. חם
 אנוש. יצור מכירת של בדרך

 הילד היה יכול מידה ובאותה
 בערב־הסעודית להרמון להגיע

 כמשרת משמש עצמו למצוא או
אחרת. בארץ

■1 אלון אילנה

ה לקו מעבר כהן. אסתר של ריה
ה של הנרגש קולה נשמע טלפון

ב ״אני לומר רק שהצליחה בת,
השומר.״ תל בבית־החולים 11 ביתן

 לבית־ מיהרו הנרגשים ההורים
 פניה את לראות ונדהמו החולים,
 היא כהן אסתר הבת. של הנפוחות

 את עזבה שנה חצי ולפני ,28 בת
 די־ ושכרה בבית־הוריה החם הקן

רת־חדר.
 פשוט מבילוי חזרה החמישי ביום
שהכי ידיד פרון, יעקוב בחברת

 ברגע אותה. חנק הוא ולפתע רה•
מאחיזתו'ה להשתחרר שהצליחה

 הבחור: לעבר פלטה היא נוקשה,
שוטר.״ הוא שלי אבא ״היזהר

ה בכלי תפס המבוהל הבחור
 ב־ וחבט בהישג-ידו, שהיה ראשון
 המכה מעוצמת אסתר. של מיצחד,

כשהתעו הכרתה. את איבדה היא
 ריצ־ על שוכבת שהיא גילתה ררה

 הבחור. כשלצידה פת־המיטבח,
 מט- ניר לעזרה. וקראה קמה היא
 מייד הגיע מעליה, בדירה הגר לון,

 הבחור שותתת־דם. אסתר את ומצא
הבית. את לעזוב מיהר שלצידה
 ניר המליץ העגום מצבה בשל
 לבית־החו־ להגיע לה יעזור שהוא

 אסתר רפואי. טיפול לקבל כדי לים
 ועל-כן הותקפה, שהיא לוי הסבירה

 לתחנת־המישט- תחילה ניגשו הם
ה למקום־מגוריהם. הסמוכה רה

 המישטרה בתחנת התורן יומנאי
 בשעה לסיפור להקשיב סירב

 גוון- אולם, בוקר. לפנות שתיים
 שיכנע נייר, של המשכנע הקול
ולר להקשיב עליו שיהיה אותו
התלונה. את שום

 הכירה שבועיים שלפני התברר
חב בבית גרון יעקוב את אסתר
את הכירה היא אולם דליה. רתה,

כהן מותקפת
איכפת״ לא ״למישטרה

 איתו שעבדה מהימים עוד הבחור
בבנייו־הבורסה.

 הן כידיד. אליו התייחסו שתיהן
 רצוי. שהוא להרגיש לו נתנו לא

 (יעקוב) יקי ניסה מיספר פעמים
 היא אולם אסתר, עם פגישה ליזום
אותו. דחתה

 נעתרה היא חמישי יום בערב
 ב־ לאכול יצאו והם להפצרותיו,

 חצות אחרי אחת בשעה מיסעדה•
 הבילוי, את לסיים אסתר ביקשה

 שייסע ביקשה לביתה וכשהגיעו
 מים כוס לקבל התחנן יקי לדרכו.
 אסתר לביתה. נכנסו והם קרים,
 ויקי הקטן, במיטבחה למקרר נגשה
אחריה. נדחף

כש קוביות־קרח, הוציאה היא
 את עוטפות שידיו חשה לפתע

 דבר, להבין הספקתי ״לא צווארה.
 מ- נעצרת שנישמתי הרגשתי רק

נש הקרח תבנית האחיזה.״ עוצמת
 כוחותיה ובשארית הכיור, אל מטה

 היו יקי של ״ידיו לברוח. ניסתה
התכו שלי הטבעת ואפילו חזקות

 איימתי לצעוק, כשיכולתי פפה.
שאולי כדי שוטר הוא שאבי עליו

 הוא ואז ממני. ויירפה יבהל הוא
 במצח.״ תבגיודהקרח את דחף

 שערוריה״. תעוררי ״אד
 זיהה שהוא מספר מטלון ניר
 אולם אתי, של המבוהל קולה את

זע את כמותו שמעו רבים אנשים
כש לעזרתה. שיצאו מבלי קתה

 בדלת, ניר של דפיקתו נשמעה
 לא אולם אותה, לפתוח יקי הסכים

 שהיא לו הבטיחה שאסתר לפני
אותו. תסבך לא

בג אל באף מהחתך ניגר הדם
להע צורך והיה אסתר, של דיה

ב־ היומנאי לבית־החולים. בירה

 לו שאין אמר תחנת־המישטדה
ה דלקה ניר של ובמכוניתו רכב,

ש כך על המורה האדומה, מנורה
 להתקשר חשבו כן על הדלק. אזל

 גם אולם מגדדוד־אדום. לתחנת
 הסתבר הפתעה, להם חיכתה שם

בשי להיעזר זכות להם שאין

 הוא שהמיקרה מכיוון מגן־דוד רות
תאונה. לא

 להמר, ניר החליט מהוסר־ברירה
ש הדלק כמות עם לדרך ולצאת
 ל- הגיעו הם במכוניתו. נותרה

מייד. התקבלה היא תל־השומר.
)54 בעמוד (המשך
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